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Jogo dos Sete Erros: 1-rabo do elefante; 2-mato à esquerda; 3-ponta da tromba; 4-presa do 
elefante; 5-olho do elefante; 6-orelha esquerda do elefante; 7-tronco da árvore.
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Guloseimas para Você

Quer surpreender a família no al-
moço do Dia das Mães com praticida-
de, economia e muito sabor? Para isso, 
destacamos a Lasanha de Lombo com 
Abacaxi e o Merengue de Chocolate, 
duas sugestões da Abeaço (Associação 
Brasileira de Em balagem de Aço). 
Confira abaixo o modo de preparo:

Lasanha de Lombo com 
Abacaxi Enlatado

Ingredientes:
Molho branco: 10 colheres (sopa) 
de manteiga ou margarina, 10 colhe-
res (sopa) de farinha de trigo, 4 litros 
de leite, sal, pimenta-do-reino e noz 
moscada a gosto.

Recheio de lombo: 1 kg de lombo 
de porco, 4 dentes de alho, picados, 
4 colheres (sopa) de óleo, 3 colheres 
(sopa) de alecrim, 5 colheres (sopa) de 
suco de limão, sal e pimenta-do-reino 
a gosto.

Molho agridoce: 2 colheres (sopa) de 
manteiga ou margarina, 1 cebola mé-
dia, picada, 3 colheres (sopa) de mel, 4 
colheres (sopa) de suco de limão, 2 xí-
caras (chá) de suco de laranja.

Montagem: 1 embalagem de lasa nha 

Festonada Direto ao Forno (500g), 
500g de muçarela, em fatias, 1 lata 
de abacaxi em calda, picado, queijo 
parmesão ralado.

Modo de preparo:
Para o molho branco: Aqueça 
numa panela média a manteiga ou 
margarina e doure a farinha de tri-
go. Junte o leite aos poucos, mexen-
do sempre para não formar grumos. 
Acerte o sal, tempere com a pimen-
ta-do-reino e a noz moscada. Retire 
do fogo e reserve.
Para o recheio de lombo: Tempere 

o lombo com alho, alecrim, suco de li-
mão, sal, pimenta-do-reino, cubra 
com filme plástico e deixe descansar 
por 30 minutos. Unte uma assadeira 
com manteiga ou margarina, acomo-
de o lombo, cubra com papel-alumínio 
e leve ao forno médio por uma hora. 
Retire o papel-alumínio e deixe dou-
rar. Retire do forno, desfie e reserve.

Para o molho agridoce: Aqueça 
numa panela média a manteiga ou 
margarina, refogue a cebola, acrescen-
te o mel, o suco de limão, o suco de la-
ranja e deixe cozinhar, mexendo de vez 

em quando até reduzir e o molho ficar 
espesso. Misture o molho agridoce no 
lombo desfiado e reserve. Monte a la-
sanha num refratário grande e fundo. 
Divida o molho branco em 5 partes, 
as tiras de lasanha em 4, o recheio de 
lombo, as fatias de muçarela e o aba-
caxi picado sem calda em 2. Alterne 
as camadas de molho, massa e recheio 
da seguinte forma: molho branco, fa-
tias de muçarela, tiras de lasanha, mo-
lho branco, recheio de lombo, abacaxi 
picado, tiras de lasanha, molho bran-
co, fatias de muçarela, tiras de lasa-
nha, molho branco, recheio de lombo, 
abacaxi picado, tiras de lasanha, mo-
lho branco e, finalmente, queijo par-
mesão ralado. Cubra com papel alumí-
nio e leve ao forno médio (200°C) por 
50 minutos. Para dourar a superfície, 
retire o papel alumínio 10 minutos an-
tes de finalizar o tempo.

Dica: para a lasanha ficar perfei-
ta, coloque as tiras sempre entre os 
molhos e não se esqueça de utilizá- 
los ainda quentes. Para cada 500g de 
massa utilize no mínimo 3 ½ litro de 
molho. Querendo reduzir o tempo de 
preparo, deixe a lasanha montada por 
10 minutos antes de levá-la ao forno.

Rendimento: 10 a 15 porções.
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